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SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOLEâNOSTI VRBA
získala dÛvûru klientÛ jiÏ nejen na Blanensku 

Spoleãnost VRBA správa nemovitostí
s.r.o. poskytuje své sluÏby jiÏ víc neÏ
ãtvrt století v‰em, ktefií potfiebují zajistit
odbornou správu nemovitosti. Typicky to
jsou spoleãenství vlastníkÛ bytov˘ch
jednotek, bytová druÏstva, ale také dal-
‰í majitelé ãi spolumajitelé bytov˘ch do-
mÛ i jin˘ch objektÛ. 

V̆ hodou spoleãnosti VRBA je kom-
plexnost nabízené péãe; zákazník si mÛ-
Ïe z ‰iroké nabídky vybrat sluÏby pfiesnû
podle sv˘ch potfieb. Jsou to provoznû
technické sluÏby; tedy zaji‰tûní v‰eho, co
je k provozu objektÛ nutné; vãetnû dodá-
vek tepla, vody, ostatních energií a dal-
‰ích sluÏeb, pfies zaji‰tûní potfiebn˘ch ser-
visních prohlídek, kontrol a revizí vãetnû
odstranûní zji‰tûn˘ch závad, zaji‰tûní
bûÏn˘ch drobn˘ch oprav a údrÏby aÏ po
rozsáhlej‰í rekonstrukce ãi modernizace
budov a technick˘ch zafiízení.

Díky stále více komplikovanûj‰í legisla-
tivû narÛstá zájem o ekonomické sluÏby
zahrnující vedení kompletního úãetnictví,
správní, úãetní a daÀov˘ servis, zaji‰tûní
rozúãtování nákladÛ pro jednotlivé vlastní-
ky ãi nájemce, vedení mzdové agendy, 
fie‰ení problémÛ v pfiípadû neplatiãÛ atd.
Prostû úpln˘ ekonomick˘ management,
vãetnû rozvah pro plánování investic.
Znaãn˘ zájem je také o poradenství v ob-
lasti nájmu, vlastnictví; obecnû v legislati-
vû, která s úãinností nového obãanského
zákoníku pfiinesla nemálo v˘znamn˘ch
zmûn v ãinnosti SVJ, BD a dal‰ích subjek-
tÛ. Dal‰í oblastí související s technick˘mi
sluÏbami je pfiíprava a zaji‰tûní rozsáhl˘ch
investiãních akcí, zejména komplexních
revitalizací bytov˘ch domÛ s vyuÏitím do-
taãních titulÛ - zde spoleãnost VRBA
uplatÀuje své dlouholeté zku‰enosti.

ManaÏerkou Spoleãnosti VRBA sprá-
va nemovitostí s.r.o. je Ing. Jana
Sedláãková, které jsem se zeptal:

Paní Sedláãková, sluÏby které nabí-
zíte majitelÛm bytov˘ch domÛ se stále
roz‰ifiují, stejnû jako poãet va‰ich klien-
tÛ; jak velkou oblast spoleãnost pokr˘vá
v souãasnosti?

Nyní máme ve správû více neÏ 4 300
bytÛ vã. nebytov˘ch prostor, u kter˘ch za-
ji‰Èujeme sluÏby pro více jak 200 subjektÛ;
pfiedev‰ím to jsou bytová druÏstva, spole-
ãenství vlastníkÛ a volná sdruÏení podílo-

Ïe se mé práce dotkly v‰echny zmûny po
„revoluci 1989”, aÈ uÏ to byl zákon o pfie-
chodu nûkter˘ch vûcí z majetku âeské 
republiky do vlastnictví obcí, obchodní zá-
koník, zákon o vlastnictví bytÛ, zákon
o hospodafiení energií, s rokem 2014 nov˘
obãansk˘ zákoník, zákon o korporacích,
zákon o sluÏbách a v poslední dobû napfi.
GDPR ãi evidence skuteãn˘ch majitelÛ. 

Zku‰enosti jsou urãitû dÛleÏité, ale sa-
my o sobû by nestaãily; je tfieba se stále
uãit, sledovat v‰e nové, co se dnes a den-
nû v oboru objevuje. Jsou to nové tech-
nologie ve stavebnictví, ale také neustálé
legislativní zmûny, se kter˘mi udrÏet
krok je nároãné, ale nezbytné. V mém
pfiípadû v‰ak obojí jde ruku v ruce, neboÈ
se úãastním jako autorizovan˘ inÏen˘r
v oboru pozemní stavby celoÏivotního
vzdûlávání âKAIT a pÛsobím také jako
soudní znalec se specializací pro oceÀo-
vání nemovitostí. Pfiátelé, ktefií tvrdí, Ïe
má práce je také m˘m koníãkem, mají
z velké ãásti pravdu; skuteãnû mne tato
problematika zajímá, práce mû baví a dû-
lám ji ráda. Právû takto získan˘ch vûdo-
mostí a souãasnû zku‰eností v oboru, 
vyuÏíváme pro na‰e speciální nabídky,
k nimÏ patfií i developerská ãinnost vãet-
nû realit v rámci na‰í skupiny CERGO. 

Správa nemovitostí poskytuje jiÏ
nyní znaãn˘ rozsah technického servi-
su, máte v plánu tuto oblast sluÏeb

je‰tû roz‰ifiovat? To je otázka na jed-
natele spoleãnosti Ing. Josefa Vrbu,
kter˘ odpovídá:

V souvislosti s neustále se zvy‰ující
poptávkou po sluÏbách zamûfien˘ch do
technické oblasti nemovitostí jsme na
podzim 2018 posílili technick˘, a zaãát-
kem tohoto roku i projekãní t˘m. Ke stá-
vající paletû sluÏeb v oblasti technické
správy nemovitostí chceme pfiidat vût‰í
dÛraz na preventivní ãinnost – jako je ãis-
tûní topn˘ch systémÛ, zdrojÛ teplé vody,
kontroly a revize vzduchotechnick˘ch
systémÛ a elektroinstalace. Také plánuje-
me ve vût‰í mífie aplikovat do bytové 
sféry novinky v slaboproudé technice, 
zejména vy‰‰í úrovnû fiízení spotfieby te-
pelné a elektrické energie, zaji‰tûní zv˘-
‰ené ochrany a bezpeãnosti nemovitostí
a majetku na‰ich zákazníkÛ, vãetnû po-
Ïární bezpeãnosti. Technická správa
v rámci firemní skupiny CERGO bude
také novû zaji‰Èovat servisní podporu 
energetick˘ch staveb, které dodává
a montuje dcefiiná spoleãnost CERGO-
MONT s.r.o. Proto pfiipravujeme v le-
to‰ním roce vybudování centrálního
dispeãinku. 

Chci na tomto místû podûkovat v‰em
na‰im zákazníkÛm za projevenou dÛvûru.
Ty, které na‰e nabídka sluÏeb zajímá,
bych rád ujistil, Ïe se na nás mohou s dÛ-
vûrou obrátit; rádi pomÛÏeme a poradíme.

Kontakty:
Provoz Blansko, Sukova 1052/6, 678 01
Blansko:
Ing. Jana Sedláãková - 516 498 715,
777 707 710, sedlackova@vrba.cz
Provoz Ti‰nov:
Blanka Kovafiíková - 777 707 752, 549
410 646, kovarikova@vrba.cz
Provoz technická správa nemovitostí:
Milan Chaloupka - 549 410 646, 777
707 753, chaloupka@vrba.cz

Ing. Janû Sedláãkové 
a Ing. Josefovi Vrbovi za rozhovor 

podûkoval Petr Hanáãek
Foto: ph

v˘ch spoluvlastníkÛ bytov˘ch domÛ, vãet-
nû domÛ nájemních, a to na Blanensku,
Ti‰novsku a v Brnû. V poslední dobû jsme
oslovováni poptávkami z Brna, kde je
v na‰em oboru znaãná konkurence a kde
jsme uspûli nejen díky komplexnosti slu-
Ïeb a pfiíznivé cenû, ale i tím, Ïe jsme 
firma s dlouhou tradicí a bohat˘mi zku‰e-
nostmi prakticky ve v‰ech oblastech spoje-
n˘ch s bydlením. OceÀována je také 
skuteãnost, Ïe na‰e spoleãnost je souãástí
skupiny CERGO, coÏ znamená velkou v˘-
hodu solidního zázemí pro realizaci v‰ech
stavebnû technick˘ch poÏadavkÛ klientÛ. 

Také na‰e asistence pfii zámûru a reali-
zaci revitalizací a zateplování budov je vel-
mi Ïádaná, a to od zámûru, projednání
v druÏstvu ãi spoleãenství, v technické po-
moci s v˘bûrem zpracovatele projektu,
zhotovitele, pfiíslu‰n˘ch dozorÛ, vyfiízení
stavebního povolení - aÏ po kolaudaci.
Asistence se t˘ká také úãasti a poradenství
na kontrolních dnech stavby a v neposled-
ní fiadû financování, tj. zaji‰tûní úvûrÛ s vy-
uÏitím dotaãních titulÛ, napfi. z posledních
projektÛ je to Integrovan˘ regionální ope-
raãní program (IROP). 

Zku‰enosti v tomto oboru jsou urãitû
hodnû dÛleÏité; jak dlouho se této pro-
blematice vûnujete? 

V oblasti bytového a nebytového hos-
podáfiství pracuji pfies 30 let, takÏe lze fiíci,

Ing. Jana Sedláãková a Ing. Josef Vrba

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* od 15. bfiezna prodej rostlin, zemin, kÛry, hnojiv
a jin˘ch potfieb pro va‰i zahradu za akãní ceny

* projekce, realizace a údrÏba zahrad

tel.: 737 475 290, 732 940 763
Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!


